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На практиці досить часто виникають задачі механіки, коли силова дія на тіло або
взаємодія декількох тіл має локальний характер, а значна частина об’єкта не випробовує впливу
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залізничних рейках, роботу конвеєрних механізмів, транспортних стрічок, процедуру
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